
 

 
 

DECRETO Nº 109, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2021 

DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO 

DE TRINDADE DO SUL EM VIRTUDE DO 

FALECIMENTO DO EX-VEREADOR E 

PROFESSOR ITAMAR ISAC BASSO 

ELIAS MIGUEL SEGALLA, Prefeito Municipal de Trindade do Sul no uso 

de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,  

CONSIDERANDO o falecimento do servidor municipal deste município, 

Senhor Itamar Isac Basso ocorrido nesta data;  

CONSIDERANDO os inestimáveis trabalhos dedicados à educação e à 

população do Município no decorrer de sua vida como professor da rede pública municipal, e 

ex-vereador; 

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público Trindadense 

render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, 

contribuíram para o bem-estar da coletividade:   

DECRETA:  

Art. 1º Luto Oficial, por três dias, contados a partir desta data, no Município 

de Trindade do Sul, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Ex-Vereador e Professor 

Itamar Isac Basso. 

Art. 2º Na Secretaria da Educação e na Secretaria das Obras não haverá 

expediente de trabalho, nesta segunda-feira 13 de dezembro de 2021.  

Art. 3º Nas demais secretarias os servidores públicos apenas trabalharão 

em expediente interno, não haverá atendimento ao público nesta segunda-feira, dia 13 de 

dezembro de 2021.  

Art. 4º O disposto no artigo anterior não se aplica a Secretaria Municipal da 

Saúde, sendo que os atendimentos permanecerão normais.  

Art. 5º As aulas da rede pública municipal e estadual estarão suspensas 

nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. 

Art. 6º As atividades do cronograma estabelecido para as comemorações 

do 34º aniversário do Município serão suspensas nesta segunda-feira, 13 de dezembro de 

2021. 

Art. 7º Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, a 

bandeira municipal ficará hasteada à meio mastro em todos os órgãos públicos do município.  

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na presente data. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL,  

12 de dezembro 2021.  

 
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se 
Data Supra: 
 
Ivo Borges Chagas 
Secretário da Administração 


